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14.  AANSLUITING VAN DE STAD RONSE BIJ DE STATIEGELDALLIANTIE. 

GOEDKEURING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Gelet op de uitnodiging van de Bond Beter Leefmilieu om toe te treden tot de 

statiegeldalliantie;  

Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, het bestuur vaststelt dat 

ook in onze gemeente zwerfvuil een probleem blijft;  

Gelet op de aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard 

gaan; en dat het lokale overheden zijn die het grootste deel van het openbaar domein proper houden 

en bijgevolg ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen;  

Overwegende dat het volume van zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit 

drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang 

sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden; dat statiegeld ervoor zou kunnen zorgen dat het 

merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt, en 

dat lege blikjes en PET-flessen opnieuw een ‘waarde’ krijgen via een statiegeldsysteem waardoor 

ze minder achteloos zullen weggegooid worden;  

Gelet op het advies van de stedelijke Milieuraad van 29 maart 2018 om toe te treden tot de 

statiegeldalliantie op basis van de volgende overwegingen :  

- statiegeld lost het zwerfvuilprobleem niet op maar kan het wel aanzienlijk verminderen 

- vooral blik is een ernstig probleem voor de landbouwers : 

o blik blijft zeer lang aanwezig; bij het ploegen kan het wel breken, maar het heeft altijd 

scherpe randen. Als de weidedieren dat opeten, veroorzaakt dit ernstige letsels. Ieder jaar 

gaan er koeien en schapen dood door het eten van stukjes blik 

o de machines om de velden te bewerken hebben een metaaldetector; als er blik ligt, stopt 

de machine en moet het blik opgeraapt worden. Het uurloon voor zo’n machine ligt rond 

de € 100/u. Voor de landbouwers is weggegooid blik dus een zeer duur probleem.. 

- als er minder belastinggeld naar het opruimen van zwerfvuil en sluikstort gaat, kan het  

vrijgekomen geld beter besteed worden 

- statiegeld mag niet te hoog zijn 

- uit de gemeentemonitor blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over de netheid van de straten 

- het is geen of/of verhaal zoals Fost Plus voorstelt (blauwe zak of statiegeld), wel statiegeld én 

PMD+ inzameling (met plastiekfolie en botervlootjes) 

- de kosten voor opruimen en verwerken van zwerfvuil en sluikstorten zijn hoog en worden als 

volgt geraamd :  

veegvuil-zwerfvuil-sluikstort 2017 :  193,32 ton 

vuilbakjes 2017 :                 70,04 ton 

totaal :     263,36 ton 

Reken de inzet van 2 VTE personeel à € 40.000 elk en een verwerkingskost van € 157,30/ton. 

Dit geeft een kost van € 121.426,53 voor 2017, of € 4,65 per inwoner per jaar; 

 



 

Op basis van het advies van de stedelijke Milieuraad en op basis van de volgende 

overwegingen : 

- de blauwe zak moet behouden blijven en uitgebreid worden naar de PMD+ zak met inzameling 

van de fractie zachte plastics (folie, botervlootjes, yoghurtpotjes, bloempotten) zoals deze nu 

ingezameld wordt op het recyclagepark 

- als deze fracties in de PMD+zak mogen zal het sorteren voor de burger eenvoudiger zijn. Dan 

zullen er veel minder blauwe zakken afgekeurd worden en zullen er minder blijven 

rondslingeren of gesluikstort worden. Dit alleen al kan het zwerfvuil verminderen 

- als afval geld waard is, zal het veel minder achteloos weggegooid worden 

- er is veel ergernis over zwerfvuil en sluikstorten  

- sensibilisering alleen is niet genoeg 

- de lokale besturen kunnen niet eindeloos blijven opruimen en betalen voor verpakkingsafval van 

consumenten; 

Overwegende dat toetreding tot de statiegeldalliantie een symbolische deelname is die geen 

financiële gevolgen heeft;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Toe te treden tot de statiegeldalliantie.  

Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 


